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fóliabádog a vízszigetelés
felső peremének rögzítésére

lábazati vízszigetelés rögzítése a felső pereme mentén,
hőszigetelés fogadó profillal

festett felületképzésű bontott kisméretű tégla homlokzatburkolat
alsó beszellőző nyílásai 3 téglánként

lábazati folyóka a felfagyás megelőzésére

tartósan rugalmas gumilemez alátét a folyóka alatt

modifikált bitumenes lemez vízszintes falszigetelés

modifikált bitumenes lemez lábazati vízszigetelés
az alapozásig levezetve

extrudált polisztirol alapgerenda kiegészítő hőszigetelés
és vízszigetelés védelem

svédpadló szegély borítás

hőszigetelő üvegezésű,
hőhídmegszakításos acél ablak szárnyprofil
alsó oldali vízvetővel ellátott része

hőszigetelő üvegezésű,
hőhídmegszakításos acél ablak tokprofil
alsó oldali párkány fogadó része

tartósan rugalmas kitt tömítés habzsinór háttámasszal
 festett felületképzésű
bontott tégla külső oldali párkány

külső oldali öntapadó EPDM lemez párazárás

tartósan rugalmas kitt tömítés habzsinór háttámasszal

horganyzott szögacél vaktok

kiszellőztetett, festett felületképzésű
bontott tégla burkolat bekötő tüske
cseppentő tárcsával
és hőszigetelés leszorítóval

rozsdamentes acél tálcás tartókonzol lenyúlással

festett acéllemez perforált rovarháló

extrudált polisztirol kiegészítő attika hőszigetelés

fóliabádog a vízszigetelés
felhajtásánál történő hajlatrögzítéshez

polikarbonát függönyfal
leszorító profil takaró kupak

polikarbonát függönyfal
alsó csatlakozás hőszigetelés kitöltés

horg. acél J profil  a polikarbonát függönyfal
alsó csatlakozó elemének alsó rögzítéséhez

polikarbonát függönyfal hátszerkezet

polikarbonát függönyfal alsó vázborda

polikarbonát függönyfal alsó csatlakozó profil

belső oldali öntapadó EPDM lemez párazárás

kisméretű tégla felfalazás a polikarbonát függönyfal
hátszerkezetének I tartói között

beltéri tolóajtó ajtólapja

magas hőszigetelő képességű polikarbonát lemez

extrudál polisztirol lábazati hőszigetelés

min. 1,5%

min. 1,5%

min. 1,5%

hőszigetelő üvegezésű,
hőhídmegszakításos acél ablak szárnyprofil

hőszigetelő üvegezésű,
hőhídmegszakításos acél ablak tokprofil

tartósan rugalmas kitt tömítés habzsinór háttámasszal

külső oldali öntapadó EPDM lemez párazárás

derékszögű műanyag perem profil
az attika hőszigetelés alsó megtámasztására,
bazaltzúzalékkal leterhelve

belső oldali vakolat

alsó vakoló profil

polikarbonát függönyfal
leszorító profil takaró kupak

polikarbonát függönyfal
felső csatlakozás hőszigetelés kitöltés

polikarbonát függönyfal hátszerkezet

polikarbonát függönyfal felső vázborda

magas hőszigetelő képességű polikarbonát lemez
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lejtésben gyalult deszka palló,
az attikafedés hátszerkezete

festett acéllemez attikalefedés

attikalefedés rögzítő szögacéacél
a pallóhoz csavarozva

a koszorúra 100cm-ként rögzített
 távolságtartó lécdarab
a homlokzatburkolat kiszellőztetésére

festett felületképzésű bontott tégla
homlokzatburkolat mon. vb. koszorúja

kiszellőztetett, festett felületképzésű
bontott tégla burkolat bekötő tüske
cseppentő tárcsával
és hőszigetelés leszorítóval

a koszorúra 100cm-ként rögzített
 távolságtartó lécdarab
a homlokzatburkolat kiszellőztetésére

mon. vb. homlokzatburkolat alapgerenda,
 összevasalva a teherhoró fal alapgerendájával

extrudált polisztirol kiegészítő hőszigetelés
és bennmaradó zsaluzat átmenő vasalással az alapgerendában

földpartok közé betonozott sávalap

mon. vb. alapgerenda

mon. vb. homlokzati és teherhordó fal
alapgerendák összevasalása

peremdilatáció

bitumenes lemez vízszintes fal szigetelés
és talajnedvesség elleni vízszigetelés toldás

belső oldali fa könyöklő,
a vakolatlan falszerkezet belső síkjához
árnyékfugával csatlakoztatva

belső oldali öntapadó EPDM lemez párazárás

külső oldali öntapadó EPDM lemez párazárás

fóliabádog a vízszigetelés
felhajtásánál történő hajlatrögzítéshez

rézlemez borítás a polikarbonát
 függönyfal alsó csatakozó elemén

tető vízszigetelés felső megfogása

hőhídmegszakításos acél tokprofil toktoldó  profilja

mon. vb. áthidaló

tartósan rugalmas kitt tömítés habzsinór háttámasszal

belső oldali fa borítás,
a vakolatlan falszerkezet belső síkjához
árnyékfugával csatlakoztatva

belső oldali öntapadó EPDM lemez párazárás

horganyzott szögacél vaktok

hőhídmegszakításos acél tokprofil toktoldó  profilja

horg. acél Z profil  a polikarbonát függönyfal
felső csatlakozó elemének szélső perem rögzítéséhez

külső oldali öntapadó EPDM lemez párazárás

rézlemez borítás a polikarbonát
 függönyfal felső csatakozó elemén

polikarbonát függönyfal felső csatlakozó profil

belső oldali öntapadó EPDM lemez párazárás

bevonatolt acéllemez tető kazetta véglezáró profil

rézlemez tetőfedés lécbetétes korcolás

R2
3mm  öntött, szálerősítéses ipari műgyanta padlóburkolat
3mm  önterülő aljzatkiegyenlítés
70mm  aljzatbeton-szerelőréteg
1 rtg. technológiai elválasztó fólia
100mm  lépésálló szálas padló hőszigetelés
4 mm  modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg.  bitumenmáz kellősítés
200mm  vasalt aljzatbeton
300mm  kavicstöltés

R1
25mm svédpadló burkolat
3mm ragasztó réteg
3mm önterülő aljzatkiegyenlítés
70mm  aljzatbeton-szerelőréteg
1 rtg.  technológiai elválasztó fólia
100mm  lépésálló szálas padló hőszigetelés
4 mm  modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg.  bitumenmáz kellősítés
200mm  vasalt aljzatbeton
300mm  kavicstöltés

R3
3mm  öntött, szálerősítéses ipari műgyanta padlóburkolat
5-15mm lejtésadó aljzatkiegyenlítés
70mm  aljzatbeton-szerelőréteg
1 rtg. technológiai elválasztó fólia
100mm  lépésálló szálas padló hőszigetelés
4 mm  modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg.  bitumenmáz kellősítés
500mm  felvastagított, vasalt aljzatbeton
300mm  kavicstöltés

R4
8mm kerámia burkolat
3mm ragasztó réteg
3mm önterülő aljzatkiegyenlítés
70mm  aljzatbeton-szerelőréteg
1 rtg.  technológiai elválasztó fólia
100mm  lépésálló szálas padló hőszigetelés
4 mm  modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg.  bitumenmáz kellősítés
200mm  vasalt aljzatbeton
300mm  kavicstöltés

R4b
8mm csúszásgátló kerámia burkolat
3mm ragasztó réteg
3mm kent bevonatszigetelés
5-15mm lejtésadó aljzatkiegyenlítés
70mm  aljzatbeton-szerelőréteg
1 rtg.  technológiai elválasztó fólia
100mm  lépésálló szálas padló hőszigetelés
4 mm  modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg.  bitumenmáz kellősítés
200mm  vasalt aljzatbeton
300mm  kavicstöltés

R5
8mm kerámia burkolat
3mm ragasztó réteg
3mm önterülő aljzatkiegyenlítés
70mm  aljzatbeton-szerelőréteg
1 rtg.  technológiai elválasztó fólia
100mm  lépésálló szálas padló hőszigetelés
1 rtg.  technológiai fólia
200mm  vasalt födémlemez

R5b
8mm csúszásgátló kerámia burkolat
3mm ragasztó réteg
3mm kent bevonatszigetelés
5-15mm lejtésadó aljzatkiegyenlítés
70mm  aljzatbeton-szerelőréteg
1 rtg.  technológiai PE elválasztó fólia
100mm  lépésálló szálas padló hőszigetelés
2 mm  modifikált bitumenes vastaglemez üzemi víz elleni szigetelés
1 rtg.  bitumenmáz kellősítés
200mm  vasalt födémlemez

R6
8mm csúszásgátló kerámia burkolat
3mm ragasztó réteg
3mm kent bevonatszigetelés
5-15mm lejtésadó aljzatkiegyenlítés
70mm  aljzatbeton-szerelőréteg
1 rtg.  technológiai PE elválasztó fólia
100mm  lépésálló szálas padló hőszigetelés
2 mm  modifikált bitumenes vastaglemez üzemi víz elleni szigetelés
1 rtg.  bitumenmáz kellősítés
200mm  vasalt födémlemez
180mm mennyezeti borda rendszer - szerelvényező réteg
100mm párazáróan tömített fém fegyverzetű szendvicspanel
 hűtőházi mennyezetburkolat

R7
25mm gipszkarton építőlemez felső borítás
100mm mennyezet bordarendszer - szerelvényező réteg
1 rtg.  öntapadó bitumenes párazáró lemez
25mm gipszkarton építőlemez alsó oldali borítás

R8
50mm bazalt zúzalék leterhelő réteg
1 rtg.  technológiai védő fólia
2mm lágyított PVC csapadékcíz elleni szigetelés
1 rtg.  technológiai alátét fólia
250mm lépésálló szálas hőszigetelés
50-150mmlejtésképző beton réteg
200mm  vasalt födémlemez

R9
50mm bazalt zúzalék leterhelő réteg
1 rtg.  technológiai védő fólia
2mm lágyított PVC csapadékcíz elleni szigetelés
1 rtg.  technológiai alátét fólia
250mm lépésálló szálas hőszigetelés
50-150mmlejtésképző beton réteg
200mm  vasalt födémlemez
250mm álmennyezet rőgzítő - szerelvényező réteg
25mm gipszkarton építőlemez álmennyezet

R10
2mm korcolt lécbetétes rézlemez fedés
1 rtg.  szellőző alátétszőnyeg
25mm deszka aljzat
50mm ellenlécezés - kiszellőztetett légrés
1 rtg.  párazáró alátéthéjazat
50mm másodlagos lécezés közötti hőszigetelés
50mm elsődleges lécezés közötti hőszigetelés
150mm  bevonatolt acéllemez légzáróan tömített tetőkazetta

R11b
2mm korcolt lécbetétes rézlemez fal borítás
1 rtg.  szellőző alátétszőnyeg
25mm deszka aljzat
50mm ellenlécezés - kiszellőztetett légrés
1 rtg.  páraáteresztő alátéthéjazat
150mm ásványi szálas hőszigetelés
250mm bontott kisméretű tégla teherhordó falszerkezet látszó szerkezeti felülettel

R11
120mm festett felületképzésű bontott kisméretű tégla homlokzatburkolat
80mm kiszellőztetett légrés
1 rtg.  páraáteresztő alátéthéjazat
150mm ásványi szálas hőszigetelés
250mm bontott kisméretű tégla teherhordó falszerkezet látszó szerkezeti felülettel




